WONEN IN HET HART VAN DE BROECKGOUW

6 RIANTE VRIJSTAANDE WONINGEN
AAN DE WIERINGENLAAN
In onderzoek

Sfeerimpressie van de omgeving en voorzieningen in de buurt

6 VRIJSTAANDE WONINGEN

VOO R W OORD
De gemeente Edam-Volendam denkt dat de markt nu
rijp is voor zes riante vrijstaande woningen met een fraaie
architectuur. Qua prijsniveau vullen ze in de huidige markt
het segment op tussen de in verkoop te brengen tweeonder-éen-kap-woningen en de vrije kavels.
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WO NEN A A N D E WIER IN GENLA A N
De gemeente heeft een speciale belangstellendenlijst
opengesteld. Belangstellenden krijgen de gelegenheid om
de persoonlijke voorkeuren aan te geven en worden op de
hoogte gehouden met het verdere ontwerpproces, inclusief
de installatietechnische aspecten.

Deze luxe woningen zijn eerder ontworpen door
Steenbergen Van Cauter Architectuur, bekend van onder
meer de Herenhuizen aan Amsteldiep 1 tot en met 10.

De voltooiing van nieuwbouwwijk de Broeckgouw komt
in zicht. Ruim 800 woningen en kavels zijn tot op heden
verkocht en opgeleverd en de wijk krijgt haar eigen gezicht.
Inmiddels is ook de bouwvoorbereiding van de eerste
woningen in fase 9&10, de laatste grote bouwfase in de
wijk, in volle gang. Hiernaast zijn er nog enkele kleinere
deelgebieden waar nog gebouwd kan worden. In het hart
van de wijk is de locatie Wieringenlaan in fase 6 gelegen, om
de hoek van het toekomstige landschapspark.

Deze riante woningen hoeven eigenlijk niet meer te
worden uitgebreid en worden uiteraard volledig aardgasvrij
gerealiseerd. Door de aardgasvrije realisatie ontstaat er een
aangenaam binnenklimaat en het systeem verkoelt de
woning gedurende warme zomerse perioden.

De Broeckgouw voorziet al in tal van voorzieningen,
waaronder de supermarkt, scholen, centrum van Jeugd en
gezin en ook de bus rijdt inmiddels door de wijk. Een groot
deel van de openbare ruimte is aangelegd en de aanleg van
het centrale Noordzeepad (het fietspad dat de wijk van oost

naar west doorkruist) start binnenkort. Als laatste wordt
nog een landschapspark in de zuidoosthoek van de wijk
gerealiseerd.
De wijk is ruim van opzet en er is rekening gehouden
met een ruime parkeernorm van circa 2 parkeerplaatsen
per woning. Omdat er sprake is van een jonge wijk, is op
verschillende plaatsen voorzien in speeltoestellen en veilige
verkeersvoorzieningen.
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Artist impression, inclusief optionele uitbouw

DE ARCHITECT AAN HET WOORD:
Deze riante woningen verbeelden in de Nederlandse woontraditie trots en succes. Dat zie je volop terug in fraaie detaillering,
zoals rollagen in metselwerk, forse raamdorpels en gootaccenten die de statige woningen bekronen. Openslaande deuren
aan de tuinzijde, een riante beukmaat en voorname situering in het plan completeren het beeld,. Het is duidelijk dat deze

CENT RA AL WO NEN
ME T MO D ERN E A LLU RE

statige woningen een opvallende verschijning zijn. Tevens wordt voorzien in verschillende indelingsvariabelen en uitbouwmogelijkheden.
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De woningen hebben een basis afmeting van 7 m x 11 m
en VON- richtprijzen vanaf circa € 675.000,		
De ontworpen woning heeft een ruime entree in het
midden van de woning. Hier bevinden zich de garderobe,
het toilet en de toegang tot de woonkamer. De L-vormige
woonkamer is voorzien van raampartijen aan alle zijden
van de woning. Aansluitend aan de open keuken bevind
zich de ruime bijkeuken.

De eerste verdieping heeft standaard 3 ruime slaapkamers,
waarvan 1 met inloopkast, en een badkamer. Via een vaste
trap bereikt u de grote, open zolder.
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Statig wonen in het hart van de Broeckgouw, dat is wat
deze 6 riante woningen bieden. Kenmerkend voor deze
woningen zijn de moderne allure, het ambachtelijke
metselwerk en de vrije ligging op kavels van ruim 300
vierkante meter. Elke woning heeft een vrijstaande garage/
berging en een eigen parkeerplaats op het erf.

overloop

slaapkamer 1

• Vrijstaande garage/berging
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• Eigen parkeerplaats
Begane grond

Zolder
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Artist impression, inclusief optionele uitbouw

P LA N N I N G
Op basis van de geïnventariseerde interesse besluit
de gemeente Edam-Volendam of de woningen verder
ontwikkeld worden tot een definitief ontwerp. In dat
geval volgen eerst een informatiemarkt en vervolgens de
bouwmarkt, waarop de definitieve ontwerpen en vrij-op6

naam prijzen worden gepresenteerd. Naar verwachting zullen
de woningen medio 2020 in verkoop worden gebracht.

kunt u zich aanmelden voor de belangstellendenlijst via
www.debroeckgouw.nl.

Interesse? Meld u aan voor de belangstellendenlijst!
Bent u geïnteresseerd geraakt in deze mooie woningen, dan

Zodra u zich heeft aangemeld als geïnteresseerde, zullen wij
u op de hoogte houden van de actuele ontwikkelingen. Ook

wordt u in de gelegenheid gesteld om uw reactie op het
ontwerp aan ons kenbaar te maken.
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Disclaimer: Alle wijzigingen in
teksten, tekeningen en prijzen
zijn voorbehouden aan de
gemeente Edam-Volendam. De
opgenomen tekeningen en artistimpressies van het voorlopige
ontwerp geven een impressie
weer. Derhalve kunnen daar geen
rechten aan worden ontleend.
Onder andere kleurstellingen
en materialen kunnen afwijken
van het uiteindelijke ontwerp. In
de brochure zijn ook impressies
gegeven van de toekomstige
inrichting van de openbare ruimte.
Enkele belangrijke onderdelen, zoals
waar wegen, fiets- en voetpaden
komen, liggen vast. De inrichting
van de openbare ruimte wordt
voorafgaand aan de oplevering van
de woningen verder uitgewerkt en
daarna uitgevoerd. In de uitwerking
krijgen bijvoorbeeld de bomen,
lantaarnpalen en ondergrondse
afvalcontainers hun definitieve plek.
Houdt u er daarom rekening mee
dat de definitieve inrichting van de
openbare ruimte kan afwijken van
de impressies in deze brochure.
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